
استان فارس 

الرستان
بازدید فرماندار ویژه الرستان از 
 نمایشگاه صنایع دستی و غذاهای 

بومی محلی

و  غذاها  صنایع دستی،  آثار  انواع  نمایشگاه  از  الرستان  ویژه  فرماندار 
شیرین های متنوع بومی محلی شهری و روستایی و عشایری این شهرستان 

بازدید کرد.
ویژه  فرمانداری  عمومی  روابط  از  نقل  به  طلوع  روزنامه  گزارش  به 
به اتفاق  الرستان  ویژه  فرماندار  و  استاندار  معاون  حسنی  جلیل  الرستان؛ 
و  شهردار  انتظامی،  فرماندهی  فرمانداری،  سیاسی  معاون  راسخی  مسعود 
اعضا شورای اسالمی شهر و جمعی از روسای ادارات شهرستان، خیرین 
و  غذاها  صنایع دستی،  آثار  انواع  نمایشگاه  از  مردم  مختلف  قشرهای  و 
شیرین های متنوع بومی محلی شهری، روستایی و عشایری شهرستان در 

محل ورزشگاه تختی شهر الر دیدن نمود.
این نمایشگاه شامل فرش دستباف، گلیم بافی، ملیله دوزی، آثار خیاطی و 
نقاشی، عروسک سازی، گلدوزی، بافتنی، لباس های محلی، حلوا مسقطی و 
انواع غذاها، شیرینی های محلی و دستباف های سنتی شهرستان الرستان در 
15 غرفه عرضه  شده بود. برپایی سیاه چادرهای عشایری شهرستان الرستان 
و  محصوالت  عرضه  و  سنتی  خوراکی های  و  محلی  نان  پخت  با  همراه 

تولیدات دست ساز از دیگر بخش های این نمایشگاه است.
در این غرفه ها آثار صنایع دستی شهر الر و بخش های اوز، جویم، بیرم، 

بنارویه، صحرای باغ و مرکزی به معرض دید مردم گذاشته شده بود.

استهبان
فرماندار استهبان:

دهیاران برای نگهداشت جمعیت 
روستاها تالش کنند

کنار  در  گفت:  شهرستان  این  دهیاران  گردهمایی  در  استهبان  فرماندار 
کارهای اجرایی، زیباسازی روستاها و سمت وسوی کار اقتصادی، درزمینه 

نگه داشت جمعیت روستاها نیز باید اقدام شود.
داشت:  اظهار  گردهمایی  این  در  شرفی  محمدمهدی  ایرنا  گزارش  به 
نمایندگان عالی  به عنوان  فرمانداری پشتیبان همه دهیاران است و آن ها 
دولت در مناطق روستایی باید برای رفع مشکالت آموزشی، فرهنگی و 

رفع آسیب های اجتماعی تالش کنند. 
ادامه داد: اسم روستا مفهوم صداقت و بکر بودن فرهنگ روستایی  وی 
مشارکت های  و  روستاها  توسعه  در  مهمی  نقش  دهیاران  و  می رساند  را 
اجتماعی دارند و توجه به فرهنگ اصیل اسالمی در روستاها باید مدنظر 

باشد.
پایدار  امنیت  درزمینه  نوروز  ایام  به  توجه  با  باید  دهیاران  شرفی گفت: 
اقامتگاه ها و خانه های  بوم گردی،  در روستاها، در حوزه گردشگری و 
مسافر آمادگی کامل داشته باشند و به نحو شایسته به استقبال از مسافران 

و میهمانان نوروزی بروند.
فرماندار استهبان بیان کرد: آبیاری قطره ای و کشت جایگزین همراه با 
راه اندازی شرکت های تعاونی در روستاها باید در اولویت کاری دهیاران 

قرار گیرد.
شرفی بیان داشت: طرح های روستاها همچنان باقوت اجرایی شود، خدمات 
ارزنده ای برای گازرسانی، آب رسانی، ساخت فضاهای ورزشی، بهداشتی و 
آموزشی در روستاها انجام شده است که می بایست به اطالع مردم رسانده 

شود. استهبان در حدود 160 کیلومتری شرق شیراز است.

فراشبند
امام جمعه فراشبند:

پیگیری و حل مشکالت روستاییان 
 نمونه ای از خدمت به مردم این 

مناطق است

حجت االسالم هادی ابراهیمی امام جمعه شهرستان فراشبند بابیان اینکه به 
از خدمات  از مناطق روستایی  نظام مقدس اسالمی مردم بسیاری  برکت 
و نعمات برخوردار شده اند، گفت: درعین حال حجم محرومیت در مناطق 
روستایی همچنان باال است، پیگیری و حل مشکالت روستاییان نمونه ای 

از خدمت به مردم شریف این مناطق است.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی بنیادمسکن استان فارس، 

روستاهای  اهالی  مشکل  حل  و  بررسی  به منظور  ابراهیمی  حجت االسالم 
شهرستان فراشبند به ویژه محرومین و افراد بی بضاعت و ساخت مسکن و 
سرپناه برای این افراد در دفتر مدیر بنیادمسکن فراشبند حضور یافت و 
با مدیر بنیادمسکن به گفت وگو پرداخت. وی بابیان اینکه مردم مناطق 
محروم و ستم دیده صاحبان اصلی انقالب هستند و نقشی بی بدیل در دوران 
انقالب و دفاع مقدس داشتند، گفت: این مردم قدردان زحمات مسئوالن 

ما هستند و درعین حال شایستگی دریافت خدمات بیشتر و بهتری دارند.
امام جمعه فراشبند بابیان اینکه امام راحل بیشترین توجه را به محرومین و 
مستضعفین معطوف می داشتند، گفت: با دقت در پیام تاریخی امام راحل 
در خصوص  ایشان  نظر  دقت  و  ژرف نگری   100 حساب  تأسیس  برای 
مردم  مسکن  تأمین  مؤثر  روش های  خصوصًا  و  مسکن  موضوع  اهمیت 
شهرستان  بنیادمسکن  مدیر  غالمی  اصغر  است.  قابل مالحظه  به خوبی 
و  عمرانی  فعالیت های  از  گزارشی  ارائه  با  نشست  این  در  نیز  فراشبند 
فعالیت های  از  ارائه گزارشی  با  و  شهرستان  این  در  انجام  شده  فرهنگی 
اسناد  صدور  روستایی،  توسعه  کرد:  تأکید  محرومیت زدایی  و  جهادی 
مالکیت، واگذاری اراضی به متقاضیان و مقاوم سازی و بهسازی روستایی 
ازجمله فعالیت های جهادی است که بنیادمسکن امسال و سال های گذشته 
در این شهرستان دنبال کرده و در این زمینه گام های اساسی برای دستیابی 

به توسعه با تأکید بر مشارکت مردم برداشته  شده است.
غالمی با ارائه آماری از تعداد واحدهای بهسازی و مقاوم سازی شده در 
بااعتباری معادل 16  سال جاری گفت: در این مدت 91 واحد روستایی 
میلیارد و 380 میلیون ریال بهسازی و مقاوم سازی شده است و در سال های 
گذشته نیز شمار واحدهای مقاوم سازی شده از ابتدا تا پایان سال 95 بیش 
از 1446 واحد بوده است. در این زمینه نیز تاکنون 115 میلیارد و 446 

میلیون ریال هزینه شده است.

مرودشت
فرماندار مرودشت تأکید کرد؛

ساماندهی سکونت در روستاها
اجتناب ناپذیر  ضرورت  یک  روستایی  توسعه  گفت:  مرودشت  فرماندار 

برای ساماندهی سکونت در روستاها است.
به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی بنیادمسکن استان فارس، 
رهام پیکری فرماندار شهرستان مرودشت در یک بازدید سرزده از اداره 
بنیادمسکن این شهرستان دیدن و بر لزوم توجه به توسعه روستایی به عنوان 
تأکید  روستاها  در  سکونت  ساماندهی  در  اجتناب ناپذیر  ضرورت  یک 
بازدید توجه به مناطق  این برنامه  کرد. فرماندار شهرستان مرودشت در 
محروم و روستاهایی که از خدمات بی بهره بوده اند را موردتوجه قرارداد و 
گفت: باید از همه ظرفیت های قانونی برای توسعه روستایی در این مناطق 
استفاده کنیم. وی کار بنیادمسکن را یک کار جهادی دانست و گفت: 
بسیاری از گشایش هایی که در عرصه های مختلف انقالب به وجود آمده 
است به واسطه فعالیت های جهادی بوده است، اکنون نیز با فعالیت جهادی 

می توان غبار محرومیت را از چهره روستاها زدود.
این  روستاهای  از  بسیاری  اینکه  بابیان  مرودشت  شهرستان  فرماندار 
توسعه  گفت:  دارند،  روستایی  گردشگری  توسعه  قابلیت  شهرستان 
گردشگری روستایی در این مناطق می تواند منجر به کاهش مهاجرت ها و 

افزایش انگیزه روستاییان برای ماندگاری در روستاها بشود.
بازدید  برنامه  این  در  نیز  مرودشت  شهرستان  بنیادمسکن  مدیر  عظیمی 
گزارشی از روند اجرای طرح های توسعه روستایی در این شهرستان ارائه 
داد و گفت: توسعه روستایی، صدور اسناد مالکیت، واگذاری اراضی به 
متقاضیان و مقاوم سازی و بهسازی روستایی ازجمله فعالیت های جهادی 
دنبال  شهرستان  این  در  گذشته  سال های  و  امسال  بنیادمسکن  که  است 
تأکید  با  به توسعه  برای دستیابی  اساسی  این زمینه گام های  کرده و در 
بر مشارکت مردم برداشته  شده است. به گفته مدیر بنیادمسکن شهرستان 
مرودشت: توجه به مناطق محروم به ویژه در روستاهایی که قابلیت توسعه 

گردشگری دارند باید بیش ازپیش موردتوجه قرار گیرد. 

استان خوزستان 
معاون سیاسی اجتماعی فرماندار بندر ماهشهر 

خواستار شد؛
اورژانس بیمارستان حاجیه نرگس معرفی، 

هر چه زودتر به بهره برداری برسد

 به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی فرمانداری بندر ماهشهر، 
بیمارستان  این  اورژانس  در  تخت  کمبود  به  اشاره  با  عبادی  عبدالواحد 
گفت: بسیاری از بیماران از شهرستان های مجاور برای درمان به بیمارستان 
حاجیه نرگس معرفی ماهشهر مراجعه می کنند و درحال حاضر اورژانس 
نیاز  و  ندارد  را  بیمار  مراجعه  این همه  پذیرش  ظرفیت  به هیچ وجه  فعلی 
شدید احساس می شود پروژه اورژانس جدید بیمارستان معرفی که یکی 
هرچه  می شود  محسوب  خوزستان  جنوب  اورژانس های  بزرگ ترین  از 

سریع تر تکمیل و به بهره برداری برسد.
وی در حاشیه این بازدید ضمن پیگیری رفع مشکل آسفالت محوطه بخش 
دیالیز در تماس تلفنی با شهردار بندر ماهشهر بر لزوم تسریع در برطرف 

کردن مشکالت تأکید کرد. 
رئیس بیمارستان حاجیه نرگس معرفی در جریان این بازدید گفت: پروژه 
در جهت  اقداماتی  درحال حاضر  و  شده  آغاز  سال گذشته  از  اورژانس 
تجهیز اورژانس، تأمین نیروی انسانی، انشعاب آب و برق و نصب دستگاه 
اکسیژن صورت گرفته؛ ولی برای راه اندازی کامل این بخش نزدیک به 

10 میلیارد ریال بودجه نیاز است. وی در ادامه عنوان کرد این اورژانس 
دارای 43 تخت، بخش های واحد تریاژ، بستری موقت، بستری تحت نظر، 
آزمایشگاه و درمانگاه سرپایی است که بااعتباری بالغ بر 30 میلیارد ریال 
درحال احداث است. زرگر خاطرنشان کرد: با توجه به نگاه خاصی که 
مدیران درمانی استان و مسئولین شهرستان به بخش درمان دارند، اگر این 
مبلغ فراهم شود تا اوایل خردادماه 97 بزرگ ترین اورژانس جنوب کشور 

در بیمارستان حاجیه نرگس معرفی به بهره برداری خواهد رسید.

معاون فرماندار شادگان خبر داد؛
تأمین 140 تن برنج و میوه برای 

تعطیالت نوروزی

  
خبرنگار و عکاس/ ناصر حکیمی: معاون فرماندار شادگان در جلسه ستاد 
ایام  تنظیم بازار گفت: مقدار 140 تن برنج و میوه برای تنظیم بازار در 
بدون  موردنیاز،  اساسی  کاالهای  سایر  و  تأمین  شده  نوروزی  تعطیالت 

محدودیت قابل تأمین است.
نعمت اله آلبوغبیش در جلسه ستاد تنظیم بازار شهرستان که با حضور اعضا 
در محل سالن جلسات فرمانداری برگزار شد از تأمین 140 تن برنج و میوه 
برای تنظیم بازار در ایام تعطیالت نوروزی خبر داد و گفت: سایر کاالهای 
اساسی از قبیل شکر، مرغ منجمد و تخم مرغ نیز بدون محدودیت سهمیه 
موجود و قابل عرضه در بازار است. معاون فرماندار شادگان افزود قیمت 
هر کیلو برنج 57000 ریال، شکر هر کیلو 28000 ریال، تخم مرغ شانه ای 
126000 ریال، مرغ منجمد هر کیلو 62000 ریال، پرتقال تامسون 15000 

ریال، پرتقال والنسیا 26000 ریال و سیب 16000 ریال تعیین شده است.
وی با اشاره به کمیته نظارت و تنظیم بازار ستاد ارتقا خدمات سفر اظهار 
داشت: در طول ایام تعطیالت نوروزی ناظرین این کمیته بر نحوه عرضه 

کاالهای اساسی و سایر کاالهای بازار نظارت می کنند.
توسط شبکه  نوروزی  بسیج سالمت  اجرای طرح  به  ادامه  در  آلبوغبیش 
صورت  در  شهروندان  گفت:  و  کرد  اشاره  شهرستان  این  در  بهداشت 
داشتن هرگونه شکایت در رابطه با مشکالت بهداشتی واحدهای صنفی، 
اورژانس 115، مشاوره دارویی، پذیرش و رسیدگی به بیمار و شکایت از 

مراکز بهداشتی، با سامانه 190 تماس حاصل نمایند.

استان بوشهر
نخستین نیروگاه برق خورشیدی استان 

بوشهر آماده بهره برداری است

نخستین  گفت:  بوشهر  استان  برق  نیروی  توزیع  شرکت  مدیرعامل 
نیروگاه برق خورشیدی این استان واقع در شهرک صنعتی خورموج 
شهرستان دشتی آماده بهره برداری است. امراهلل پاراد در حاشیه بازدید 
ولی الدین مصلحتی مجری طرح برق رسانی روستایی شرکت توانیر از 
نیروگاه یادشده در گفت وگو با ایرنا افزود: ظرفیت تولید این نیروگاه 

100 کیلووات و مجهز به سیستم ردیابی مسیر خورشید است.
وی بیان کرد: این نیروگاه با سرمایه گذاری بخش خصوصی اکنون در 
آستانه راه اندازی و تولید انرژی برق قرار دارد و می تواند سرآغازی بر 

توسعه استفاده از انرژی خورشیدی در استان بوشهر باشد.
نوین  راهکارهای  این  از  یکی  نیروگاه خورشیدی  شد:  یادآور  پاراد 
ویژه ای  موردتوجه  اخیر  سال های  در  که  است  برق  تأمین  برای 
قرارگرفته است. وی یادآور شد: با توجه به محدودیت منابع سوخت 
فسیلی و زیان بار بودن استفاده غیراصولی ازاین گونه سوخت ها برای 
سالمت محیط زیست، بهره گیری از انرژی های تجدیدپذیر به ضرورتی 
اجتناب ناپذیر تبدیل  شده است. مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق 
استان بوشهر ادامه داد: کاهش منابع آبی یافتن منابع جدید برای تولید 
برق را ضرورت بخشیده که انرژی خورشیدی به عنوان یک جایگزین 

مناسب به خصوص در استان های جنوبی برای تولید برق است.
پاراد گفت: در راستای برنامه های عملیاتی شرکت توزیع نیروی برق 
و  پایان یافته  خانوار   10 باالی  روستاهای  به  برق رسانی  بوشهر  استان 
اکنون برق رسانی به روستاهای 10 خانوار در اولویت های اصلی این 

شرکت قرارگرفته است.

استان هرمزگان 
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان خبر داد؛

آزادی 1۸۶ زندانی جرائم غیرعمد با 
بدهی بالغ بر ۲۲1 میلیارد ریال

رئیس کل دادگستری استان هرمزگان در جریان برگزاری سیزدهمین 
نشست هیئت امنا ستاد دیه استان از آزادی ۱۸۶ زندانی جرائم غیرعمد 
با بدهی بالغ بر ۲۲۱ میلیارد ریال از ابتدای سال ۱۳۹۶ تاکنون خبر داد.
خبرنگار و عکاس/ نصراهلل پناهی: در راستای طرح مسائل و مشکالت 
در  مالی  محکومیت های  از  ناشی  بدهی  دلیل  به  که  مددجویانی 

زندان های استان هرمزگان به سر می برند سیزدهمین نشست هیئت امنای 
ستاد دیه استان هرمزگان به ریاست حجت االسالم محمدصادق اکبری 
رئیس کل دادگستری استان و با حضور دیگر اعضا در سالن کنفرانس 

دادگستری کل استان هرمزگان برگزار شد.

رئیس کل  اکبری،  حجت االسالم  نشست  این  برگزاری  جریان  در 
و  دیه  ستاد  ارزنده  جایگاه  به  اشاره  با  هرمزگان  استان  دادگستری 
حمایت از زندانیان جرائم غیر عمد به منظور تحقق اهداف و سیاست های 
زندان زدایی و رهایی زندانیان نیازمند، بر لزوم حمایت از فعالیت های 

این ستاد مردمی و جلب مشارکت های خیرین تأکید کرد.
اکبری همچنین از آزادی ۱۸۶ زندانی نیازمند طی سال ۱۳۹۶ خبر داد 
و یادآور شد: از این تعداد زندانی ۱۸۳ نفر مرد و ۳ نفر زن می باشند.

این  از  نفر   ۳۳ کرد:  تصریح  هرمزگان  استان  دادگستری  رئیس کل 
زندانیان به علت ناتوانی در پرداخت دیه، ۶۳ نفر به علت محکومیت 
مالی، ۷۵ نفر به علت ناتوانی در پرداخت مهریه و ۱۵ نفر نیز به علت 

عدم پرداخت نفقه معوق در زندان به سر می بردند.
وی افزود: مجموعه بدهی این افراد مبلغی بالغ بر ۲۲۱ میلیارد ریال بوده 
است که مبلغ ۹ میلیارد و سیصد و بیست میلیون ریال آن به صورت 
 ۱۷ بانکی،  تسهیالت  طریق  از  ریال  میلیارد   ۱۶ مردمی،  کمک های 
طریق کمک های  از  تومان  میلیون   ۵۴۰ بیمه ها،  توسط  ریال  میلیارد 

بالعوض و ۸۵ میلیارد ریال از طریق اخذ گذشت تأمین شده است.
رئیس کل دادگستری استان هرمزگان با اشاره به اینکه استان هرمزگان 
همچنین  و  است  بهره مند  استانی  مالی  منابع  از  برخورداری  لحاظ  به 
فضای  بر  آن  ناحیه  از  که  تربیتی  آثار  و  انفاق  فضیلت  یادآوری  با 
جامعه مترتب می گردد، کمک مالی به زندانیان نیازمند را از مصادیق 
ارتقای جلب و  ایثار برشمرد و خاطرنشان کرد: ضرورت دارد  بارز 
سازمان دهی مشارکت های مردمی به ویژه کمک های خیرین، صاحبان 
ثروت و سرمایه، سازمان های خدمت رسان دولتی و مؤسسات مردم نهاد 
ستاد  برنامه های  اولویت  در  غیرعمد،  زندانیان جرائم  رهایی  به منظور 
دیه استان قرار گیرد. اکبری ابراز امیدواری نمود: ستاد دیه و حمایت 
با پشتیبانی مستمر  بتواند  استان هرمزگان  از زندانیان جرائم غیرعمد 
خیرین هرمزگانی، زمینه آزادی تمامی زندانیان ناشی از این نوع جرائم 

محبوس در زندان های استان را فراهم سازد.

استان کهگيلويه و بوير احمد 
رئیس هیئت روستایی و بازی های بومی و محلی 

کهگیلویه و بویراحمد خبر داد؛
درخشش تیم های بومی و محلی 

کهگیلویه و بویراحمد در جشنواره 
فرهنگی ورزشی کشور

رئیس هیئت ورزش های روستایی و بازی های بومی و محلی کهگیلویه و 
بویراحمد از درخشش تیم های استان در جشنواره کشوری در استان بوشهر 
خبر داد. به گزارش روزنامه طلوع به نقل از روابط عمومی و پایگاه خبری 
و اطالع رسانی اداره کل ورزش و جوانان استان کهگیلویه و بویراحمد، 
محلی  و  بومی  بازی های  و  روستایی  ورزش های  هیئت  رئیس  همت پور 
کهگیلویه و بویراحمد از درخشش تیم های استان در جشنواره کشوری در 
استان بوشهر خبر داد. تیم های روستایی و عشایری کهگیلویه و بویراحمد 

در جشنواره فرهنگی و ورزشی خوش درخشید.
رحمان همت پور رئیس هیئت روستایی و بازی های بومی و محلی استان 
محلی  بومی،  بازی های  ورزشی  فرهنگی  جشنواره  خبرگفت:  این  بابیان 
مخدر  مواد  اجتماعی  با  مبارزه  محوریت  با  فجر  مبارک  دهه  نکوداشت 
و   11 روزهای  طی  اهرم(  )شهر  تنگستان  شهرستان  بوشهر،  استان  در 
با حضور 7 استان برگزار شد که تیم بومی و محلی استان  12 اسفندماه 
کهگیلویه و بویراحمد در دو بخش آقایان و بانوان مقام های زیر را کسب 

کردند.
در بخش آقایان: رحمت اسبان مقام اول تیرکمان، قربان محمدیان مقام 
اول دال پالن )کلکله برد(، محمد حکمتی خواه مقام دوم چوب کشی، 
آقایان )صمد  داژبال  رشته  مقام سوم  قلنگ،  غاز  مقام سوم  اسیان  صمد 
اسیان، قربان محمدیان، محمد حکمتی خواه عیسی طالبیان، رحمت اسیان(
در بخش بانوان: کفایت پیوند مطلق مقام اول دال پالن، زیبا رشیدی مقام 
اول غاز قلنگ، فاطمه پیلقوش مقام دوم تیر کمون، مقام سوم رشته داژبال 

بانوان )لیال رحیمی، فاطمه پورکاظمی، فاطمه پیلقوش، زیبا رشیدی(
و درمجموع تیمی تیم استان کهگیلویه و بویراحمد با کسب 41 امتیاز مقام 

قهرمانی این جشنواره را کسب کرد.
در رشته هفت سنگ آقایان علی مدنی اول )هرمزگان( محمد حیدری دوم 

)تنگستان(، اسفندیار احمدی سوم )چهارمحال بختیاری(
در رشته دال پالن آقایان قربان محمدیان اول )کهکیلویه(، فرشاد رستمی 

دوم )فارس(، فتح اهلل اسماعیلی سوم )چهارمحال بختیاری(
در رشته تیرو کمان آقایان رحمت آسبان اول )کهکیلویه(، روئین رزمجو 

دوم )بوشهر(، مؤمن میری سوم )تنگستان(
در رشته چوب کشی، محسن گالف اول )خوزستان(، محمد حکمتی خواه 

دوم )کهگیلویه(، سعید میرزایی سوم )فارس(
در رشته لی لی حرکتی، علیرضا رفیعی اول )فارس(، سعید زکوی نیادوم 

)خوزستان(، مقام سوم صمد آسیان سوم )کهگیلویه(
دوم:  مقام  بختیاری،  و  چهارمحال  اول:  مقام  آقایان  داژبال  رشته  در 

تنگستان، مقام سوم: کهگیلویه
اول،  امتیاز   41 با  بویراحمد  و  کهگیلویه  مسابقات  این  تیمی  درمجموع 
سوم،  مقام  امتیاز   26 با  تنگستان  دوم،  امتیاز   29 با  بختیاری  چهارمحال 

فارس با 24 امتیاز مقام چهارم این رقابت ها را کسب کردند.
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صفحه فرماندار داراب خبر داد؛
پیش بینی افزایش ۲0 درصدی ورود مسافران نوروزی به داراب

فرماندار داراب گفت: امسال با برنامه ریزی انجام شده پیش بینی می شود ورود تعداد مسافران نوروزی به شهرستان داراب، نسبت به سال های گذشته حداقل 20 
درصد افزایش داشته باشد. عبدالرضا قاسم پور در گفت وگو با خبرنگار فارس در داراب اظهار داشت: امسال با استفاده از ظرفیت رسانه های مجازی، مکتوب 
و صداوسیما درزمینه ی معرفی جاذبه های گردشگری شهرستان داراب، انتظار می رود تعداد مسافران بیشتری به این شهرستان سفر کنند. وی با اشاره به حضور 
پررنگ غرفه شهرستان داراب در نمایشگاه عشایر کشور بیان کرد: داراب در این نمایشگاه از برترین و قوی ترین غرفه های موجود بود و معرفی پتانسیل ها و 
عرضه آثار صنایع دستی این منطقه با استقبال بازدیدکنندگان مواجه شد. فرماندار داراب خاطرنشان کرد: عالوه بر اطالع رسانی از طریق رسانه ها، برپایی چنین 
نمایشگاه هایی نیز می تواند در جذب گردشگر و ورود مسافران نوروزی به داراب در ایام نوروز کمک کند. قاسم پور با اشاره به مصوبات ستاد سفرهای نوروزی 

شهرستان داراب گفت: از نیمه بهمن ماه کمیته های سفرهای نوروزی تشکیل و تمهیدات و تدابیر الزم برای رفاه حال مردم در نظر گرفته شده است.


